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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva (például: „ABCD”). A szövegváltoztatást 
a helyettesítendő szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új 
szöveg félkövér dőlt szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.



PR\1006774HU.doc 3/39 PE521.714v01-00

HU

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE............5

INDOKOLÁS ......................................................................................................................36



PE521.714v01-00 4/39 PR\1006774HU.doc

HU



PR\1006774HU.doc 5/39 PE521.714v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelvnek a nem pénzügyi és a sokszínűséggel 
kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalatok és vállalatcsoportok általi 
közzététele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2013)0207),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
50. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0103/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére1,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési 
Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Foglakoztatási és Szociális Bizottság, az 
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, 
valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A7–0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi a 2013/34/EU irányelvnek a nem pénzügyi 

                                               
1 HL L ….
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irányelvnek a nem pénzügyi és a 
sokszínűséggel kapcsolatos 
információknak bizonyos nagyvállalatok
és vállalatcsoportok általi közzététele 
tekintetében történő módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslat

és a sokszínűséggel kapcsolatos 
információknak bizonyos 
nagyvállalkozások és vállalatcsoportok 
általi közzététele tekintetében történő 
módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslat

Or. en

Indokolás

A 78/660/EGK és a 83/349/EGK irányelv helyébe a 2013/34/EU irányelv lépett.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az „Egységes piaci intézkedéscsomag 
Tizenkét mozgatórugó a növekedés 
serkentéséhez és a bizalom növeléséhez 
»Együtt egy újfajta növekedésért«” című, 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 2011. 
április 13-án elfogadott közleményében9 a 
Bizottság rámutatott arra, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása érdekében 
szükség van a társadalmi szempontokkal és 
a környezetvédelemmel kapcsolatban a 
vállalatok által szolgáltatott információk 
átláthatóságának javítására.

(1) Az „Egységes piaci intézkedéscsomag
Tizenkét mozgatórugó a növekedés 
serkentéséhez és a bizalom növeléséhez 
»Együtt egy újfajta növekedésért«” című, 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
címzett, 2011. április 13-án elfogadott 
közleményében9 a Bizottság rámutatott 
arra, hogy az egyenlő versenyfeltételek 
biztosítása érdekében szükség van a 
társadalmi szempontokkal és a 
környezetvédelemmel kapcsolatban a 
vállalkozások által szolgáltatott 
információk átláthatóságának javítására.

__________________ __________________
9 COM(2011)206 végleges, 2011. április 
13.

9 COM(2011)0206, 2011. április 13.

Or. en
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szociális és környezetvédelmi 
információk vállalatok általi 
közzétételének az e területre vonatkozó 
jogalkotási javaslat előterjesztése révén 
történő fejlesztésének szükségességét 
megerősítette „A vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó megújult 
stratégia (2011–2014)” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának címzett, 2011. október 25-én 
elfogadott bizottsági közlemény10.

(2) A szociális és környezetvédelmi 
információk vállalkozások általi 
közzétételének az e területre vonatkozó 
jogalkotási javaslat előterjesztése révén 
történő fejlesztésének szükségességét 
megerősítette „A vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra vonatkozó megújult 
stratégia (2011–2014)” című, az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, 2011. 
október 25-én elfogadott bizottsági 
közlemény10.

__________________ __________________
10 COM(2011)681 végleges, 2011. október 
25.

10 COM(2011)0681, 2011. október 25.

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament a 2013. február 
6-i „Vállalati társadalmi felelősségvállalás: 
elszámoltatható, átlátható és 
felelősségteljes üzleti magatartás, valamint 
fenntartható növekedés”11, illetve 
„Vállalati társadalmi felelősségvállalás: a 
társadalmi érdekek előmozdítása és a 
fenntartható és inkluzív fellendüléshez 
vezető út”12 című állásfoglalásaiban 
elismerte a fenntarthatóságra, például a 
társadalmi és környezeti tényezőkre 
vonatkozó információk vállalkozások általi 

(3) Az Európai Parlament a 2013. február 
6-i „Vállalati társadalmi felelősségvállalás: 
elszámoltatható, átlátható és 
felelősségteljes üzleti magatartás, valamint 
fenntartható növekedés”11, illetve 
„Vállalati társadalmi felelősségvállalás: a 
társadalmi érdekek előmozdítása és a 
fenntartható és inkluzív fellendüléshez 
vezető út”12 című állásfoglalásaiban 
elismerte a fenntarthatóságra, például a 
társadalmi és környezeti tényezőkre 
vonatkozó információk vállalkozások általi 
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közzétételének fontosságát a 
fenntarthatósági kockázatok beazonosítása, 
továbbá a befektetői és fogyasztói bizalom 
növelése szempontjából, és felkérte a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot 
a nem pénzügyi információk közzétételére 
vonatkozóan.

közzétételének fontosságát a 
fenntarthatósági kockázatok beazonosítása, 
továbbá a befektetői és fogyasztói bizalom 
növelése szempontjából. Ennek 
megfelelően az Európai Parlament 
felkérte a Bizottságot, hogy terjesszen elő 
jogalkotási javaslatot a nem pénzügyi 
információk vállalkozások általi 
közzétételére vonatkozóan, nagy mértékű 
cselekvési rugalmasságot engedve a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás 
többdimenziós jellegének és a 
vállalkozások vállalati társadalmi 
felelősségvállalási politikája 
sokszínűségének figyelembe vétele 
érdekében, amelyhez megfelelő mértékű 
összehasonlíthatóság társul a befektetők 
és más érdekelt felek igényeinek való 
megfelelés és annak érdekében, hogy a 
fogyasztók könnyen hozzáférhessenek a 
vállalkozások társadalomra gyakorolt 
hatására vonatkozó információkhoz.

__________________ __________________
11 Jelentés a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásról: elszámoltatható, 
átlátható és felelősségteljes üzleti 
magatartás, valamint fenntartható 
növekedés (2012/2098(INI)); Jogi 
Bizottság. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//hu&language=hu

11 Jelentés a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásról: elszámoltatható, 
átlátható és felelősségteljes üzleti 
magatartás, valamint fenntartható 
növekedés (2012/2098(INI)); Jogi 
Bizottság. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0017+0+DOC+PDF+V0//hu&language=hu

12 Jelentés a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásról: a társadalmi érdekek 
előmozdítása és a fenntartható és inkluzív 
fellendüléshez vezető út (2012/2097(INI)) 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//hu&language=hu

12 Jelentés a vállalati társadalmi 
felelősségvállalásról: a társadalmi érdekek 
előmozdítása és a fenntartható és inkluzív 
fellendüléshez vezető út (2012/2097(INI)) 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDo
c.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-
0023+0+DOC+PDF+V0//hu&language=hu

Or. en
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A vállalatok, részvényesek és egyéb 
érdekelt felek érdekében egyformán 
jelentőséggel bír a korlátolt felelősségű 
nagyvállalkozásokra vonatkozó nem 
pénzügyi információk közzétételével 
kapcsolatos nemzeti rendelkezések 
összehangolása. Az összehangolásra azért 
van szükség e területeken, mert az említett 
vállalkozások többsége több tagállamban 
működik.

(4) A vállalkozások, részvényesek és 
egyéb érdekelt felek érdekében egyformán 
jelentőséggel bír a korlátolt felelősségű 
nagyvállalkozásokra vonatkozó nem 
pénzügyi információk közzétételével 
kapcsolatos nemzeti rendelkezések 
összehangolása. Az összehangolásra azért 
van szükség e területeken, mert az említett 
vállalkozások többsége több tagállamban 
működik.

Or. en

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Szintén szükség van bizonyos 
jogszabályi minimumkövetelmények 
felállítására az uniós vállalkozások által 
nyilvánosságra hozandó információk köre 
tekintetében. Az üzleti jelentéseknek valós 
és átfogó képet kell adniuk a vállalkozás 
politikáiról, eredményeiről és 
kockázatairól.

(5) Szintén szükség van bizonyos 
jogszabályi minimumkövetelmények 
felállítására az uniós vállalkozások által 
nyilvánosságra hozandó információk köre 
tekintetében. A vezetői beszámolóknak
valós és átfogó képet kell adniuk a 
vállalkozás politikáiról, eredményeiről és 
kockázatairól.

Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unióban közzétett nem pénzügyi 
információk következetességének és 
összehasonlíthatóságának javítása 
érdekében a vállalatokat arra kell 
kötelezni, hogy üzleti jelentésükbe
legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információkat 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót 
foglaljanak. E nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell a politikák leírását, az eredményeket és 
az ezekkel kapcsolatos kockázatokat.

(6) Az Unióban közzétett nem pénzügyi 
információk következetességének és 
összehasonlíthatóságának javítása 
érdekében a vállalkozásokat arra kell 
kötelezni, hogy vezetői beszámolójukba
legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információkat 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót 
foglaljanak. E nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell a politikák leírását, az eredményeket és 
az ezekkel kapcsolatos kockázatokat. A 
nem pénzügyi információknak továbbá 
adott esetben utalniuk kell a vállalkozás 
által a meglévő vagy potenciális káros 
hatások azonosítása, megelőzése és 
enyhítése érdekében alkalmazott, a 
vállalkozás méretének, valamint 
működése jellegének és körülményeinek 
megfelelő átvilágítási eljárásokra.

Or. en

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A környezetvédelmi kérdések 
vonatkozásában a beszámolónak adott 
esetben tartalmaznia kell a vállalkozások 
környezetre, egészségre és biztonságra 
kiható működésének előre látható 
hatásával, a megújuló és a nem megújuló 
energiaforrások használatával, az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátással és a 
légszennyezéssel kapcsolatos részleteket. 
A szociális és a foglalkoztatási kérdések 
vonatkozásában a beszámolóban 
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kifejezetten közölni kell a vállalkozásnak 
az alvállalkozóihoz fűződő kapcsolatára, a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
alapegyezményeinek végrehajtására, a 
munkakörülményekre, a szociális 
párbeszédre, a munkahelyi biztonságra és 
egészségvédelemre, valamint a helyi 
közösségekkel folytatott párbeszédre, 
valamint az e közösségek védelmét és 
fejlesztését biztosító intézkedésekre 
vonatkozó információkat. Az emberi jogok 
tiszteletben tartása, valamint a korrupció-
és megvesztegetésmentesség 
vonatkozásában a nem pénzügyi 
beszámolónak legalább az emberi jogi 
visszaélések megelőzéséről, valamint a 
korrupció és a megvesztegetések elleni 
küzdelem érdekében alkalmazott 
eszközökről kell információt tartalmaznia.

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A vállalkozásoknak megfelelő 
információkkal kell szolgálniuk azokkal a 
kérdésekkel kapcsolatban, amelyek 
esetében világosan látszik, hogy rendkívül 
valószínű a súlyos hatások megvalósulása, 
azokkal a kérdésekkel együtt, amelyek 
esetében a súlyos hatások már fennállnak. 
A hatások súlyosságát mértékük és 
komolyságuk alapján kell megítélni. A 
káros hatások kockázata fakadhat a 
vállalkozás saját tevékenységeiből, vagy 
kapcsolódhatnak annak működéséhez, 
termékeihez vagy üzleti kapcsolataihoz.

Or. en
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) A főbb kockázatokra, a küszöbön álló 
fejlesztésekre vagy folyamatban lévő 
egyeztetések tárgyát képező kérdésekre 
vonatkozó információk közzététele 
érzékeny üzleti adatok közzétételéhez 
vezethet, és ebből kifolyólag 
összeütközésbe kerülhet az üzleti modellel, 
és végső soron torzíthatja a versenyt. Ezért 
az adminisztratív, irányítási és felügyeleti 
testületek tagjaira kell bízni annak 
eldöntését, hogy felfedik-e az ilyen 
információt, amennyiben ez súlyosan 
sértené a vállalkozás érdekeit.

Or. en

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalatok a nemzeti keretekre, az uniós 
keretekre, például a környezetvédelmi 
vezetési és hitelesítési rendszerre (EMAS), 
és a nemzetközi keretekre, például az 
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 
Globális Megállapodásra, a „Védelem, 
tisztelet, jogorvoslat” elnevezésű ENSZ-
keretet végrehajtó, az üzleti vállalkozások 
emberi jogi felelősségére irányadó ENSZ-
elvekre, a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) által a 
multinacionális vállalatok részére kiadott 
iránymutatásokra, a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) 26000 
szabványára, a Nemzetközi Munkaügyi 

Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalkozások általános szabályként a 
„Védelem, tisztelet, jogorvoslat” 
elnevezésű ENSZ-keretet végrehajtó, az 
üzleti vállalkozások emberi jogi 
felelősségére irányadó ENSZ-elvekre, a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) által a multinacionális 
vállalatok részére kiadott iránymutatásokra 
és az ILO által kiadott, a multinacionális 
vállalatokra és a szociális politikára 
vonatkozó elvekről szóló háromoldalú 
nyilatkozatra támaszkodhatnak. A 
vállalkozások ezenkívül támaszkodhatnak 
a nemzeti keretekre, az uniós keretekre, 
például a környezetvédelmi vezetési és 
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Szervezet (ILO) által kiadott, a 
multinacionális vállalatokra és a szociális 
politikára vonatkozó elvekről szóló 
háromoldalú nyilatkozatra és a Globális 
Jelentéstételi Kezdeményezésre (GRI)
támaszkodhatnak.

hitelesítési rendszerre (EMAS), és a 
nemzetközi keretekre, például az Egyesült 
Nemzetek Szervezete (ENSZ) Globális 
Megállapodásra, a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) 26000 
szabványára, a Globális Jelentéstételi 
Kezdeményezésre (GRI), valamint a
Carbon Disclosure Project (CDP) és a 
Climate Disclosure Standards Board 
(CDSB) szervezeteire.

Or. en

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ENSZ Rio +20 konferenciája „A 
jövő, amit akarunk” című 
zárónyilatkozatának13 47. cikke elismeri a 
vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos 
jelentéstétel fontosságát, és az érintett 
vállalatokat a fenntarthatósággal 
kapcsolatos információk jelentéstételi 
ciklusaikba történő integrálásának 
megfontolására ösztönzi. A 47. cikk arra is 
ösztönzi a vállalatokat, az érdekelt 
kormányokat és az érdekelt feleket, hogy 
az ENSZ rendszerének támogatásával 
szükség szerint fejlesszenek ki a legjobb 
gyakorlattal kapcsolatos modelleket, és 
mozdítsák elő a pénzügyi és nem pénzügyi 
információk integrálását szolgáló 
intézkedéseket, figyelembe véve a már 
létező keretekből származó tapasztalatokat.

(8) Az ENSZ Rio +20 konferenciája „A 
jövő, amit akarunk” című 
zárónyilatkozatának13 47. cikke elismeri a 
vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos 
jelentéstétel fontosságát, és az érintett 
vállalkozásokat a fenntarthatósággal 
kapcsolatos információk jelentéstételi 
ciklusaikba történő integrálásának 
megfontolására ösztönzi. A 47. cikk arra is 
ösztönzi a vállalatokat, az érdekelt 
kormányokat és az érdekelt feleket, hogy 
az ENSZ rendszerének támogatásával 
szükség szerint fejlesszenek ki a legjobb 
gyakorlattal kapcsolatos modelleket, és 
mozdítsák elő a pénzügyi és nem pénzügyi 
információk integrálását szolgáló 
intézkedéseket, figyelembe véve a már 
létező keretekből származó tapasztalatokat.

__________________ __________________
13 A Rio+20 fenntartható fejlődési ENSZ-
konferencia „A jövő, amit akarunk” című 
záródokumentuma, Egyesült Nemzetek, 
A/CONF.216/L.1.

13 A Rio+20 fenntartható fejlődési ENSZ-
konferencia „A jövő, amit akarunk” című 
záródokumentuma, Egyesült Nemzetek, 
A/CONF.216/L.1.

Or. en
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Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A nagyvállalkozások és 
vállalatcsoportok tevékenységének 
nagyobb átláthatósága fontos a bevételek 
védelme és annak biztosítása érdekében, 
hogy a polgárok bizalommal legyenek az 
adórendszer tisztességessége és 
hatékonysága, valamint a 
nagyvállalkozások és vállalatcsoportok 
iránt. Ennek megfelelően, az Európai 
Tanács 2013. május 22-i 
következtetéseiben gyors előrehaladásra 
szólított fel az adókikerülés és adócsalás 
terén, valamint többek között arról is 
határozott, hogy a nem pénzügyi és a 
sokszínűséggel kapcsolatos 
információknak bizonyos nagyvállalatok 
és vállalatcsoportok általi közzétételéről 
szóló irányelvek módosítására irányuló 
javaslatot meg kell vizsgálni, különösen 
abból a célból, hogy biztosítsák a 
nagyvállalkozások és vállalatcsoportok 
általi, országonkénti jelentéstételt. Ebből a 
célból a 2013/34/EU irányelv szerinti 
jelentéstételi szabályozás 
felülvizsgálatakor a Bizottságnak 
fontolóra kell vennie, hogy kötelezővé 
teszi-e a nagyvállalkozások és a 
közérdeklődésre számot tartó jogalanyok 
számára, hogy évente tegyenek közzé
országonkénti jelentést minden olyan 
tagállam és harmadik ország számára, 
amelyben működnek, amely jelentés 
legalább az adózás előtti nyereséget vagy 
veszteséget, a nyereségadót vagy 
veszteséget és a kapott állami 
támogatásokat tartalmazza.

Or. en
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Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 2011. március 24-i és 25-i Európai 
Tanács a szabályozási terheknek különösen 
a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
tekintetében történő csökkentésére szólított 
fel mind uniós, mind nemzeti szinten, és 
intézkedéseket javasolt a termelékenység 
növelésére, míg az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 
stratégia a kkv-k üzleti környezetének 
javítását és a kkv-k nemzetközivé 
válásának elősegítését célozza. Így a 
„gondolkozz először kicsiben” elvével 
összhangban a 78/660/EGK és a 
83/349/EGK irányelv szerinti közzétételi 
kötelezettségek csak bizonyos 
nagyvállalkozásokra és vállalatcsoportokra 
vonatkoznak.

(10) A 2011. március 24-i és 25-i Európai 
Tanács a szabályozási terheknek különösen 
a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
tekintetében történő csökkentésére szólított 
fel mind uniós, mind nemzeti szinten, és 
intézkedéseket javasolt a termelékenység 
növelésére, míg az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 
stratégia a kkv-k üzleti környezetének 
javítását és a kkv-k nemzetközivé 
válásának elősegítését célozza. Így a 
„gondolkozz először kicsiben” elvével 
összhangban a 2013/34/EU irányelv 
szerinti közzétételi kötelezettségek csak 
bizonyos nagyvállalkozásokra és 
vállalatcsoportokra vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ezeknek a nem pénzügyi információk 
közzétételére vonatkozó 
kötelezettségeknek a hatályát a 
munkavállalók átlagos létszámára, az 
eszközök összértékére és az árbevételre 
tekintettel kell meghatározni. A kkv-kat 
mentesíteni kell a kiegészítő jellegű 
kötelezettségek alól, és a nem pénzügyi 
beszámolónak az üzleti jelentésben történő 
közzétételére vonatkozó kötelezettséget 

(11) Ezeknek a nem pénzügyi információk 
közzétételére vonatkozó 
kötelezettségeknek a hatályát a 
munkavállalók átlagos létszámára, a 
mérlegfőösszegre és a nettó árbevételre 
tekintettel kell meghatározni. A kkv-kat 
mentesíteni kell a kiegészítő jellegű 
kötelezettségek alól, és a nem pénzügyi 
beszámolónak a vezetői beszámolóban
történő közzétételére vonatkozó 
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csak azon vállalkozásokra kell alkalmazni, 
amelyek munkavállalóinak átlagos 
létszáma meghaladja az 500 főt, és 
amelyek 20 millió EUR-t meghaladó 
mérlegfőösszeggel vagy 40 millió EUR-t 
meghaladó nettó árbevétellel 
rendelkeznek.

kötelezettséget csak azon 
nagyvállalkozásokra és 
vállalatcsoportokra kell alkalmazni, 
amelyek munkavállalóinak átlagos 
létszáma meghaladja az 500 főt.

Or. en

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A 78/660/EGK irányelv és a 
83/349/EGK irányelv hatálya alá tartozó 
vállalatok és vállalatcsoportok némelyike 
önkéntes alapon már készít nem pénzügyi 
jelentéseket. E vállalkozásokat nem terheli 
a nem pénzügyi beszámoló üzleti 
jelentésbe foglalására vonatkozó 
kötelezettség, feltéve hogy a jelentés 
ugyanarra a pénzügyi évre vonatkozik, 
legalább a jelen irányelv által megkövetelt 
tartalommal bír, és azt az üzleti jelentéshez
csatolták.

(12) A 2013/34/EU irányelv hatálya alá 
tartozó vállalkozások és vállalatcsoportok 
némelyike önkéntes alapon már készít nem 
pénzügyi jelentéseket. E vállalkozásokat 
nem terheli a nem pénzügyi beszámoló 
vezetői beszámolóba foglalására vonatkozó 
kötelezettség, feltéve hogy a jelentés 
ugyanarra a pénzügyi évre vonatkozik, 
legalább a jelen irányelv által megkövetelt 
tartalommal bír, és azt a vezetői 
beszámolóhoz csatolták.

Or. en

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A 78/660/EGK irányelv hatálya alá 
tartozó számos vállalkozás valamely 
vállalatcsoport tagja. A konszolidált éves
üzleti jelentéseket úgy kell elkészíteni, 
hogy az ilyen vállalatcsoportokra 

(13) A 2013/34/EU irányelv hatálya alá 
tartozó számos vállalkozás valamely 
vállalatcsoport tagja. A konszolidált vezetői 
beszámolókat úgy kell elkészíteni, hogy az 
ilyen vállalatcsoportokra vonatkozó 
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vonatkozó információk átadhatók legyenek 
a tagoknak és harmadik személyeknek. A 
konszolidált éves üzleti jelentéseket
szabályozó nemzeti jogot ezért össze kell 
hangolni a vállalkozások által az Unióban 
közzéteendő információk 
összehasonlíthatóságával és 
következetességével kapcsolatos célok 
elérése érdekében.

információk átadhatók legyenek a 
tagoknak és harmadik személyeknek. A 
konszolidált vezetői beszámolókat
szabályozó nemzeti jogot ezért össze kell 
hangolni a vállalkozások által az Unióban 
közzéteendő információk 
összehasonlíthatóságával és 
következetességével kapcsolatos célok 
elérése érdekében.

Or. en

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A 78/660/EGK irányelv 51a. cikkének 
e) pontja értelmében a könyvvizsgálók 
jelentése tartalmazza az arra vonatkozó 
véleményt is, hogy az üzleti jelentés, 
beleértve az abban foglalt nem pénzügyi 
információt is, összhangban áll-e vagy 
sem az azonos pénzügyi évről készített 
éves beszámolóval.

törölve

Or. en

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Azon szaktudások és nézetek 
különbözősége, amelyekkel a vállalatok
adminisztratív, irányítási és felügyeleti 
testületeinek tagjai bírnak, elősegíti az 
üzleti szervezet és ügyek jó megértését. Ez 
a különbözőség lehetővé teszi e testületek 
tagjai számára a vállalatirányítási döntések 

(15) Azon szaktudások és nézetek 
különbözősége, amelyekkel a 
vállalkozások adminisztratív, irányítási és 
felügyeleti testületeinek tagjai bírnak, 
elősegíti az üzleti szervezet és ügyek jó 
megértését. Ez a különbözőség lehetővé 
teszi e testületek tagjai számára a 
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építő jellegű megvitatását és az innovatív 
ötletekre való nagyobb nyitottságot, 
megoldást kínálva a tagok nézeteinek
hasonlóságából, azaz a 
„csoportgondolkodásból” fakadó 
problémákra. Ily módon hozzájárul a 
vállalatirányítás hatékony felügyeletéhez és 
a vállalat sikeres irányításához. Mindezért 
fontos a vállalkozások sokszínűséggel 
kapcsolatos politikája átláthatóságának 
fokozása. Ez tájékoztatásul szolgálna a 
piac számára a vállalatirányítási 
gyakorlatokról, és így közvetett nyomást 
gyakorolna a vállalatokra a sokszínűbb 
igazgatótanácsok kialakítása tekintetében.

vállalatirányítási döntések építő jellegű 
megvitatását és az innovatív ötletekre való 
nagyobb nyitottságot, megoldást kínálva a 
tagok nézeteinek hasonlóságából, azaz a 
„csoportgondolkodásból” fakadó 
problémákra. Ily módon hozzájárul a 
vállalatirányítás hatékony felügyeletéhez és 
a vállalkozás sikeres irányításához. 
Mindezért fontos a vállalkozások 
sokszínűséggel kapcsolatos politikája 
átláthatóságának fokozása. Ez 
tájékoztatásul szolgálna a piac számára a 
vállalatirányítási gyakorlatokról, és így 
közvetett nyomást gyakorolna a 
vállalkozásokra a sokszínűbb 
igazgatótanácsok kialakítása tekintetében.

Or. en

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Indokolt, hogy adminisztratív, 
irányítási és felügyeleti testületeikre 
vonatkozó sokszínűséggel kapcsolatos 
politikáiknak például az életkorral, 
nemmel, földrajzi származással, 
tanulmányi és szakmai háttérrel 
kapcsolatos szempontok tekintetében 
történő nyilvánosságra hozatalának 
kötelezettsége csak a tőzsdén jegyzett 
nagyvállalatokra vonatkozzon. Ezért 
célszerű, hogy azokat a kis- és 
középvállalatokat, amelyek a 78/660/EGK 
irányelv 27. cikke alapján mentesíthetők 
bizonyos számviteli kötelezettségek alól, 
ne terhelje ez a kötelezettség. Célszerű, 
hogy a sokszínűséggel kapcsolatos politika 
közzététele a 78/660/EGK irányelv 46a.
cikkében előírt vállalatirányítási 
nyilatkozat részét képezze, és a 
sokszínűséggel kapcsolatos politikával nem 

(16) Indokolt, hogy adminisztratív, 
irányítási és felügyeleti testületeikre 
vonatkozó sokszínűséggel kapcsolatos 
politikáiknak például az életkorral, 
nemmel, földrajzi származással, 
fogyatékkal élő személyek integrációjával, 
tanulmányi és szakmai háttérrel 
kapcsolatos szempontok tekintetében 
történő nyilvánosságra hozatalának 
kötelezettsége csak a tőzsdén jegyzett 
nagyvállalkozásokra vonatkozzon. 
Célszerű, hogy a sokszínűséggel 
kapcsolatos politika közzététele a 
2013/34/EGK irányelv 20. cikkében előírt 
vállalatirányítási nyilatkozat részét 
képezze, és a sokszínűséggel kapcsolatos 
politikával nem rendelkező vállalkozások
ne legyenek kötelesek ilyet elfogadni, de 
egyértelműen meg kelljen indokolniuk 
annak hiányát.
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rendelkező vállalatok ne legyenek 
kötelesek ilyet elfogadni, de egyértelműen 
meg kelljen indokolniuk annak hiányát.

Or. en

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Mivel a jelen irányelv célja, 
nevezetesen az uniós vállalatok által 
közzétett információk relevanciájának, 
következetességének és 
összehasonlíthatóságának fokozása, nem 
valósítható meg megfelelő módon a 
tagállamok által, és ezért hatása miatt 
jobban megvalósítható uniós szinten, az 
Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkében rögzített szubszidiaritás elvével 
összhangban intézkedéseket fogadhat el. 
Az említett cikkben rögzített arányosság 
elvével összhangban a jelen irányelv nem 
lép túl a kitűzött cél eléréséhez szükséges 
mértéken.

(17) Mivel a jelen irányelv célja, 
nevezetesen az uniós vállalkozások által 
közzétett információk relevanciájának, 
következetességének és 
összehasonlíthatóságának fokozása, nem 
valósítható meg megfelelő módon a 
tagállamok által, és ezért hatása miatt 
jobban megvalósítható uniós szinten, az 
Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. 
cikkében rögzített szubszidiaritás elvével 
összhangban intézkedéseket fogadhat el. 
Az említett cikkben rögzített arányosság 
elvével összhangban a jelen irányelv nem 
lép túl a kitűzött cél eléréséhez szükséges 
mértéken.

Or. en

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A 78/660/EGK és a 83/349/EGK
irányelvet ezért ennek megfelelően 
módosítani kell,

(19) A 2013/34/EU irányelvet ezért ennek 
megfelelően módosítani kell,

Or. en
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Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 78/660/EGK irányelv módosítása A 2013/34/EU irányelv módosításai

Or. en

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 78/660/EGK irányelv az alábbiak szerint 
módosul:

A 2013/34/EU irányelv az alábbiak szerint 
módosul:

Or. en

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
78/660/EGK irányelv
46 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 46. cikk a következőképpen 
módosul:

törölve

(a) az (1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(1) a) Az üzleti jelentésnek valós 
áttekintést kell adnia a társaság 
üzletmenetének fejlődéséről és 
teljesítményéről, illetve helyzetéről, azon 
főbb kockázatok és bizonytalanságok 
leírásával együtt, amelyekkel a társaság 
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szembesül. 
Az áttekintésnek a társaság 
üzletmenetének fejlődéséről és 
teljesítményéről, illetve helyzetéről 
kiegyensúlyozott és átfogó, az üzleti 
tevékenység kiterjedtségével és 
összetettségével összhangban álló elemzést 
kell nyújtania.
b) Azon vállalkozások tekintetében, 
amelyek munkavállalóinak átlagos 
létszáma a pénzügyi év folyamán 
meghaladja az 500 főt, és amelyek 
mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a 20 
millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia 
legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is, 
amely a következőket tartalmazza: 
i. a vállalat által az e kérdésekkel 
kapcsolatban követett politika leírása;
ii. e politikák eredményei;
iii. az e kérdésekkel kapcsolatos 
kockázatokat és e kockázatok vállalat 
általi kezelésének módja.
Ha az említettekre vonatkozóan a vállalat 
nem rendelkezik egy vagy több kérdéssel 
kapcsolatos politikával, magyarázatot kell 
adnia annak hiányára.
Ezen információk szolgáltatása során a 
vállalat a nemzeti, az uniós vagy a 
nemzetközi keretekre támaszkodhat, és 
ebben az esetben meg kell jelölnie, hogy 
mely keretekre támaszkodott.
c) A társaság fejlődésének, 
teljesítményének vagy helyzetének 
megértéséhez szükséges mértékben az 
elemzésnek tartalmaznia kell a pénzügyi 
és azon kulcsfontosságú, nem pénzügyi 
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jellegű teljesítménymutatókat, amelyek 
lényegesek az adott üzleti tevékenység 
szempontjából.
d) z elemzés során az üzleti jelentésnek 
adott esetben hivatkozásokat kell 
tartalmaznia és további magyarázatokkal 
kell szolgálnia az éves beszámolóban 
közölt összegekre.”
b) a (4) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép: 
„(4) „Amennyiben a vállalat ugyanarra a 
pénzügyi évre vonatkozó átfogó jelentést 
készít a nemzeti, uniós vagy nemzetközi 
keretekre támaszkodva, és a jelentés 
tartalmazza az (1) bekezdés b) pontja 
szerinti információkat, a vállalat mentesül 
az (1) bekezdés b) pontja szerinti nem 
pénzügyi beszámoló elkészítésének 
kötelezettsége alól, feltéve hogy e jelentés 
az üzleti jelentés részét képezi.” 
c) a cikk a következő (5) bekezdéssel 
egészül ki: 
„(5) A leányvállalatnak minősülő vállalat 
mentesül az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
kötelezettségek alól, ha a vállalat és 
leányvállalatai össze vannak vonva 
valamely más vállalat pénzügyi 
beszámolóiban és üzleti jelentésében, és a 
konszolidált éves üzleti jelentés a 
83/349/EGK irányelv 36. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban készül el.” 

Lásd a 2013/34/EU irányelv 19. cikkének módosítását. 

Or. en

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
78/660/EGK irányelv
46a. cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 46a. cikk a következőképpen 
módosul:

törölve

a) az (1) bekezdés az alábbi g) ponttal 
egészül ki:
„g) a vállalat adminisztratív, irányítási és 
felügyeleti testületeire vonatkozó, 
sokszínűséggel kapcsolatos politikájának 
leírása, többek között az életkori, nemi, 
földrajzi származási, a tanulmányi és 
szakmai háttérrel kapcsolatos 
szempontokra tekintettel, e sokszínűséggel 
kapcsolatos politika céljainak, 
megvalósítási módjának és a jelentéstételi 
időszakban elért eredményeknek a leírása. 
Ha a vállalat nem rendelkezik ilyen 
politikával, a nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell az annak hiányára vonatkozó 
egyértelmű és indokolt magyarázatot.” '
b) a cikk a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki: 
„(4) Az (1) bekezdés g) pontja nem 
alkalmazandó a 27. cikk szerinti 
társaságokra.”

Lásd a 2013/34/EU irányelv 20. cikkének módosítását. 

Or. en

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
78/660/EGK irányelv
53a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 53a. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

törölve

„53a. cikk
A tagállamok nem tehetik lehetővé a jelen 
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irányelv 1a., 11. és 27. cikkében, 43. cikke 
(1) bekezdésének 7a. és 7b. pontjában, 46. 
cikkének (3) bekezdésében, 47. és 51. 
cikkében megállapított mentességek 
igénybevételét azon társaságok 
tekintetében, amelyek értékpapírjait a 
2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) 
bekezdésének 14. pontja értelmében vett 
szabályozott piacra bevezették.”

Or. en

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a pont (új) – bevezető rész
2013/34/EU irányelv
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 19. cikk a következőképpen 
módosul:

Or. en

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a pont (új) – a pont
2013/34/EU irányelv
19 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdés harmadik albekezdését 
el kell hagyni;

Or. en
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Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a pont (új) – b pont
2013/34/EU irányelv
19 cikk – 1a–1c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a cikk a következő bekezdésekkel 
egészül ki:
„(1a) Azon nagyvállalkozások esetében, 
amelyek munkavállalóinak átlagos 
létszáma meghaladja az 500 főt, az 
áttekintésnek tartalmaznia kell egy nem 
pénzügyi beszámolót is, legalább a 
környezetvédelmi, a szociális és a 
foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció és 
a megvesztegetés elleni küzdelemre 
vonatkozó információkkal, amely 
magában foglalja a következőket:
a) a vállalkozás által az e kérdésekkel 
kapcsolatban követett politikák, ezen belül 
adott esetben hivatkozás az alkalmazott 
átvilágítási eljárásokra;
b) e politikák eredményei;
c) a vállalkozás tevékenységéhez, 
működéséhez, termékeihez vagy üzleti 
kapcsolataihoz kötődő kérdésekkel 
kapcsolatos legfőbb kockázatok, amelyek 
esetleg komoly káros hatásokkal 
járhatnak e területeken, és e kockázatok 
vállalat általi kezelésének módja.
Ha az említettekre vonatkozóan a 
vállalkozás nem rendelkezik egy vagy több 
kérdéssel kapcsolatos politikával, az 
áttekintésben magyarázatot kell adnia 
annak hiányára.
Az első albekezdés c) pontjában említett 
kockázatokra, küszöbön álló fejlesztésekre 
vagy folyamatban lévő egyeztetések 
tárgyát képező kérdésekre vonatkozó 
információk közzététele nem szükséges, 
ha ezen információk közzététele az 
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adminisztratív, irányítási és felügyeleti 
testületek tagjainak véleménye szerint 
súlyosan sértené a vállalkozás érdekeit.
Az első albekezdésben előírt információk 
szolgáltatása során a vállalkozás 
támaszkodhat a nemzeti, az uniós vagy a 
nemzetközi keretekre, és amennyiben így 
tesz, megjelöli, hogy mely keretekre 
támaszkodott.
(1b) A vállalkozás fejlődésének, 
teljesítményének vagy helyzetének 
megértéséhez, valamint az áttekintés 
átláthatóságához és 
összehasonlíthatóságához szükséges 
mértékben az (1) bekezdésben hivatkozott 
elemzésnek tartalmaznia kell a pénzügyi 
és azon kulcsfontosságú, nem pénzügyi 
jellegű teljesítménymutatókat, amelyek 
lényegesek az adott üzleti tevékenység 
szempontjából.
(1c) Az (1) bekezdésben hivatkozott 
elemzés során a vezetői beszámolónak 
adott esetben hivatkozásokat kell 
tartalmaznia és további magyarázatokkal 
kell szolgálnia az éves pénzügyi 
kimutatásokban közölt összegekre.”;

Or. en

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a pont (új) – c pont (új)
2013/34/EU irányelv
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a (4) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(4) Amennyiben a vállalat ugyanarra a 
pénzügyi évre vonatkozó átfogó jelentést 
készít a nemzeti, uniós vagy nemzetközi 
keretekre támaszkodva, és a jelentés 
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tartalmazza az (1) bekezdés a) pontja 
szerinti információkat, a vállalat mentesül 
az (1) bekezdés a) pontja szerinti nem 
pénzügyi beszámoló elkészítésének 
kötelezettsége alól, feltéve, hogy ezen 
átfogó jelentés a vezetői beszámoló részét 
képezi.”

Or. en

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a pont (új) – d pont (új)
2013/34/EU irányelv
19 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a cikk a következő (4a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) A leányvállalatnak minősülő 
vállalat mentesül az (1a) bekezdés szerinti 
kötelezettségek alól, ha a vállalat és 
leányvállalatai szerepelnek valamely más 
vállalat összevont pénzügyi beszámolóiban 
és összevont vezetői beszámolóiban, és az 
összevont vezetői beszámoló a 29. cikkel 
összhangban készül el.”

Or. en

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 b pont (új) – bevezető rész
2013/34/EU irányelv
20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A 20. cikk a következőképpen 
módosul:



PE521.714v01-00 28/39 PR\1006774HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 b pont (új) – a pont
2013/34/EU irányelv
20 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az 1. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„fa) a vállalkozás adminisztratív, 
irányítási és felügyeleti testületeire 
vonatkozó, sokszínűséggel kapcsolatos 
politikájának leírása, többek között az 
életkori, nemi, a tanulmányi és szakmai 
háttérrel és a fogyatékkal élő személyek 
integrációjával kapcsolatos szempontokra 
tekintettel, e sokszínűséggel kapcsolatos 
politika céljainak, megvalósítási 
módjának és a jelentéstételi időszakban 
elért eredményeknek a leírása. Ha a 
vállalkozás nem rendelkezik ilyen 
politikával, a nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell ennek magyarázatát.”;

Or. en

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 b pont (új) – b pont
2013/34/EU irányelv
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(3) A jog szerinti könyvvizsgáló vagy 
könyvvizsgálócég a 34. cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésével 
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összhangban véleményt nyilvánít az e cikk 
(1) bekezdésének c) és d) pontja alapján 
összeállított információkról, és ellenőrzi, 
hogy rendelkezésre bocsátották-e az e cikk 
(1) bekezdésének a), b), e) f) és fa) 
pontjában említett információkat.”:

Or. en

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 b pont (új) – c pont
2013/34/EU irányelv
20 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a cikk a következő bekezdéssel egészül 
ki:
„(4a) A 40. cikk ellenére, az e cikk (1) 
bekezdés fa) pontja nem vonatkozik kis- és 
középvállalatokra.”;

Or. en

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 c pont (új) – bevezető rész
2013/34/EU irányelv
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A 29. cikk a következőképpen 
módosul:

Or. en
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Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 c pont (új) – a pont
2013/34/EU irányelv
29 cikk – 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A cikk következő bekezdéssel egészül 
ki:
„(1a) Az e cikk (1) bekezdés 
alkalmazásában azon nagy 
vállalatcsoportok anyavállalatainak 
áttekintése, amelyek munkavállalóinak 
átlagos létszáma a pénzügyi év folyamán 
meghaladja az 500 főt, a vállalkozás 
fejlődésének, teljesítményének vagy 
helyzetének megértéséhez szükséges 
mértékben az áttekintésnek magában kell 
foglalnia legalább a környezetvédelmi, a 
szociális és a foglalkoztatási kérdésekre, 
az emberi jogok tiszteletben tartására, a 
korrupció elleni küzdelemre és a 
megvesztegetés kérdésére vonatkozó 
információt tartalmazó nem pénzügyi 
beszámolót is, amely a következőket 
tartalmazza:
a) a vállalatcsoport által az e kérdésekkel 
kapcsolatban követett politikák, ezen belül 
adott esetben hivatkozás az alkalmazott 
átvilágítási eljárásokra;
b) e politikák eredményei;
c) a vállalkozás tevékenységéhez, 
működéséhez, termékeihez vagy üzleti 
kapcsolataihoz kötődő kérdésekkel 
kapcsolatos kockázatok, amelyek esetleg 
komoly káros hatásokkal járhatnak e 
területeken, és e kockázatok 
vállalatcsoport általi kezelésének módja.
Ha az említettekre vonatkozóan a 
vállalatcsoport nem rendelkezik egy vagy 
több kérdéssel kapcsolatos politikával, az 
áttekintésben magyarázatot kell adnia 
annak hiányára.
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Az első albekezdés c) pontjában említett 
kockázatokra, küszöbön álló fejlesztésekre 
vagy folyamatban lévő egyeztetések 
tárgyát képező kérdésekre vonatkozó 
információk közzététele nem szükséges, 
ha ezen információk közzététele az 
adminisztratív, irányítási és felügyeleti 
testületek tagjainak véleménye szerint 
súlyosan sértené a vállalkozás érdekeit.”;

Or. en

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 c pont (új) – b pont
2013/34/EU irányelv
29 cikk – 3a és 3b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a cikk a következő bekezdésekkel 
egészül ki:
„(3a) E cikk (1) bekezdésének 
alkalmazásában amennyiben az 
anyavállalat ugyanarra a pénzügyi évre 
vonatkozó átfogó jelentést készít a 
nemzeti, uniós vagy nemzetközi keretekre 
támaszkodva, hivatkozva a teljes 
vállalatcsoportra, és a jelentés tartalmazza 
az (1a) bekezdés szerinti információkat, az 
anyavállalat mentesül az (1a) bekezdés 
szerinti nem pénzügyi beszámoló 
elkészítésének kötelezettsége alól, feltéve, 
hogy ezen átfogó jelentés az összevont 
éves vezetői beszámoló részét képezi.
(3b) E cikk (1) bekezdésének 
alkalmazásában a leányvállalatnak is 
minősülő vállalat mentesül az (1a) 
bekezdés szerinti kötelezettségek alól, ha a 
mentesített vállalat és leányvállalatai 
szerepelnek valamely más vállalat 
összevont pénzügyi beszámolóiban és 
összevont üzleti jelentésében, és az 
összevont üzleti jelentés e cikkel 
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összhangban készül el.”;

Or. en

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 d pont (új)
2013/34/EU irányelv
48 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) a 48. cikk a következő bekezdésekkel 
egészül ki:
„A jelentésben meg kell fontolni annak 
kötelezővé tételét a nagyvállalkozások és a 
közérdeklődésre számot tartó jogalanyok 
számára, hogy évente országonkénti 
jelentést tegyenek közzé minden olyan 
tagállam és harmadik ország számára, 
amelyben működnek, amely legalább az 
elért nyereséget, a nyereségadót és a 
kapott állami támogatásokat 
tartalmazza.”.

Or. en

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk
83/349/EGK irányelv
36 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. cikk törölve
A 83/349/EGK irányelv módosításai
A 83/349/EGK irányelv az alábbiak 
szerint módosul: 
(1) A 36. cikk a következőképpen 
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módosul:
(a) az (1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép: 
„(1) Az összevont (konszolidált) üzleti 
jelentésnek valós áttekintést kell adnia 
legalább a konszolidálásba bevont 
vállalkozások egészében vett 
üzletmenetének fejlődéséről és 
teljesítményéről, illetve helyzetéről azon 
főbb kockázatok és bizonytalanságok 
leírásával együtt, amelyekkel azok 
szembesülnek.
Az áttekintésnek a konszolidálásba bevont 
vállalkozások egészében vett 
üzletmenetének fejlődéséről és 
teljesítményéről, illetve helyzetéről 
kiegyensúlyozott, az üzleti tevékenység 
kiterjedtségével és összetettségével 
összhangban álló elemzést kell nyújtania.
A konszolidálásba bevonandó vállalatok 
azon anyavállalatai tekintetében, amelyek 
munkavállalóinak átlagos létszáma a 
pénzügyi év folyamán meghaladja az 500 
főt, és amelyek mérlegfőösszege a 
mérlegfordulónapjukon meghaladja a 20 
millió EUR-t vagy amelyek nettó 
árbevétele meghaladja a 40 millió EUR-t, 
az áttekintésnek magában kell foglalnia 
legalább a környezetvédelmi, a szociális és 
a foglalkoztatási kérdésekre, az emberi 
jogok tiszteletben tartására, a korrupció 
elleni küzdelemre és a megvesztegetés 
kérdéseire vonatkozó információt 
tartalmazó nem pénzügyi beszámolót is, 
amely a következőket tartalmazza: 
– i. a vállalat által az e kérdésekkel 
kapcsolatban követett politika leírása;
– ii. e politikák eredményei;
– iii. az e kérdésekkel kapcsolatos 
kockázatokat és e kockázatok vállalat 
általi kezelésének módja.
Ha a konszolidálásba bevont 
vállalkozások egészében nem 
rendelkeznek e kérdések közül egy vagy 
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több kérdéssel kapcsolatos politikával, a 
vállalatnak magyarázatot kell adnia 
annak hiányára.
Ezen információk szolgáltatása során a 
konszolidált éves üzleti jelentés a nemzeti, 
az uniós vagy a nemzetközi keretekre 
támaszkodhat, és ebben az esetben meg 
kell jelölnie, hogy mely keretekre 
támaszkodott.
A társaság fejlődésének, teljesítményének 
vagy helyzetének megértéséhez szükséges 
mértékben az elemzésnek tartalmaznia 
kell a pénzügyi és azon kulcsfontosságú, 
nem pénzügyi jellegű 
teljesítménymutatókat, amelyek 
lényegesek az adott üzleti tevékenység 
szempontjából.
Az elemzés során az összevont 
(konszolidált) üzleti jelentésnek adott 
esetben hivatkozásokat kell tartalmaznia 
és további magyarázatokkal kell 
szolgálnia az összevont (konszolidált) éves 
beszámolóban kimutatott összegekre.” '
b) A cikk a következő (4) és (5) 
bekezdéssel egészül ki:
„(4) Amennyiben az anyavállalat 
ugyanarra a pénzügyi évre vonatkozó 
átfogó jelentést készít a nemzeti, uniós 
vagy nemzetközi keretekre támaszkodva, 
hivatkozva a konszolidálásba bevont 
vállalkozások csoportjának egészére, és a 
jelentés tartalmazza az (1) bekezdés 
harmadik albekezdése szerinti 
információkat, az anyavállalat mentesül 
az (1) bekezdés harmadik albekezdése 
szerinti nem pénzügyi beszámoló 
elkészítésének kötelezettsége alól, feltéve 
hogy ezen átfogó jelentés a konszolidált 
éves üzleti jelentés részét képezi. 
(5) A leányvállalatnak is minősülő 
anyavállalat mentesül az (1) bekezdés 
harmadik albekezdésének b) pontja 
szerinti kötelezettségek alól, ha a 
mentesített vállalat és leányvállalatai 
össze vannak vonva valamely más vállalat 
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pénzügyi beszámolóiban és üzleti 
jelentésében, és a konszolidált éves üzleti 
jelentés az (1) bekezdés harmadik 
albekezdésével összhangban készül el.”

Lásd a 2013/34/EU irányelv 29. cikkének módosításait.

Or. en
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INDOKOLÁS

1. Bevezetés
1.1. Milyen hozzáadott értéket képvisel a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos 
információk közzététele?
A vállalatok „társadalmilag felelős” szerepe fokozottabb elismerésének több különböző 
olvasata van. Egyrészt, a „globális” piacok megjelenése elősegíti a vállalatok szociális és 
környezeti normáinak fejlődését; másrészt, az egyre gondosabb és informáltabb civil 
társadalom felelősségteljesebb viselkedést „vált ki” a vállalatokból. Ez a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás fejlődésének alapját jelentő kettős impulzus a vállalatok és a társadalom 
egésze érdekeinek egymást kiegészítő jellegét tükrözi. 
A vállalati társadalmi felelősségvállalás tehát mindenekelőtt versenyképességet jelent. Mindez 
nem jelenti azt, hogy bármilyen, vállalati társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó fellépés 
növeli egy vállalat versenyképességét, hanem inkább azt, hogy egyes fellépések –
amennyiben közös érték előállítását teszik lehetővé a vállalat, a partnerei, valamint tágabb 
értelemben véve a társadalom számára – hozzájárulhatnak a vállalkozás megerősítéséhez. 
E tekintetben a nem pénzügyi szempontok nagyobb átláthatósága hozzásegítheti a vállalatokat 
ahhoz, hogy jobban kezeljék a kockázatokat és javítsák a versenyképességüket. A 
tájékozottabb civil társadalom ugyanakkor jobban meg tudja ítélni, és ebből kifolyólag 
támogathatja egy vállalat kereskedelmi műveleteit, termékeit és szolgáltatásait. Ugyanígy, a 
potenciális befektetők is jobban meg tudják határozni saját befektetéseik fenntarthatóságát és 
ebből eredően hosszú távú jövedelmezőségét. 
Hasonlóképpen, a nagyobb átláthatóság és a sokszínűséggel kapcsolatos információk 
közzététele megkönnyítheti a kockázatok előre jelzését és növelheti a vállalatok 
versenyképességét. Számos kutatás alátámasztja, hogy ha heterogénebb az igazgatótanács, az 
kedvező hatással van a vállalat kereskedelmi tevékenységére és a megvalósított politikák 
előretekintő jellegére. 
1.2. Az aktuális helyzet és a világosabb szabályozás szükségessége
A nem pénzügyi információk vállalatok általi közzétételét eddig a számviteli szabályokról 
szóló irányelvek szabályozták, amelyeket a közelmúltban dolgoztak át egyetlen irányelvvé. 
Nemzeti szinten néhány tagállam ennél szigorúbb törvényeket fogadott el, miközben számos 
harmadik állam is bevezetett olyan jogszabályokat, amelyek a nem pénzügyi beszámolókra 
vonatkozóan írnak elő – eltérő szigorral – kötelezettségeket.
Az elemzendő javaslat tehát összhangban van a nemzetközi jogszabályok alakulásával és 
azzal a ténnyel, hogy egyre több területen szükség van a nem pénzügyi információk nagyobb 
átláthatóságára. Sőt, amint az a Bizottság értékeléséből is kiderül, az összesen körülbelül 
42 000 uniós nagyvállalat közül csak körülbelül 2 500 tesz közzé formálisan évente nem 
pénzügyi információkat. 
Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi helyzet nem felel meg a vállalkozások belső és külső érdekelt 
felei igényeinek. Ebből fakadóan világosabb és egységesebb uniós szabályozásra van szükség, 
amely néhány kulcsfontosságú témára korlátozódva bevezeti ezt a kötelezettséget, azzal a 
céllal, hogy növelje az információk mennyiségét, minőségét és összehasonlíthatóságát. 
1.3. A Bizottság javaslata
A javaslat a számviteli szabályokról szóló irányelv számos módosítását tartalmazza, amelyek 
értelmében a nagyvállalatoknak és vállalatcsoportoknak nem pénzügyi információkra 
vonatkozó elemzést kell készíteniük. Ennek az éves jelentéshez csatolt nyilatkozatnak 
tartalmaznia kell legalább a környezetvédelmi, a társadalmi és a foglalkoztatási kérdésekre, az 
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emberi jogok tiszteletben tartására és a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó alapvető 
információkat. Ezen túlmenően, a nagy jegyzett társaságoknak a sokszínűséggel kapcsolatos 
politikájukról is be kell számolniuk, többek között a személyi állományuk életkori, nemi, 
földrajzi származási, valamint a tanulmányi és szakmai háttere vonatkozásában. 
A javaslat „tartsd be vagy indokold” szabályozási elvet követi. Ebből következően, ha az 
említettekre vonatkozóan a vállalat nem rendelkezik egy vagy több kérdéssel kapcsolatos 
politikával, magyarázatot kell adnia annak hiányára.

2. Az előadó álláspontja
2.1. Háttér
Az előadó általában véve egyetért a Bizottság szabályozási célkitűzéseivel. A kiválasztott 
megközelítés eleget tesz a Parlament felkérésének, amely olyan jogalkotási javaslat 
elfogadását szorgalmazta a nem pénzügyi információk közzétételére vonatkozóan, „amely a 
vállalati társadalmi felelősségvállalás sokdimenziós jellegét és a vállalati társadalmi 
felelősségvállalás vállalatok részéről történő differenciált alkalmazását figyelembe véve 
nagyfokú rugalmasság biztosítását teszi lehetővé az intézkedések végrehajtása terén”, és 
amely emellett megfelelő szintű összehasonlíthatóságot tesz lehetővé „a befektetők és más 
érdekelt felek igényeinek kielégítése céljából, illetve a fogyasztóknak könnyű hozzáférést 
biztosít a vállalkozásoknak a társadalomra gyakorolt hatásáról”. 
Figyelembe véve ezeket – az előadó módosító tevékenységének két kulcsfontosságú elvét, a 
rugalmasságot és az összehasonlíthatóságot meghatározó – megfontolásokat, az előadó úgy 
véli, hogy a rendelkezések kötelező jellegével kapcsolatos félreértések elkerülése érdekében 
tisztázni kell az úgynevezett „tartsd be vagy indokold” szabályozási elv értékét. A fent 
említett elv nem hagy választási lehetőséget a vállalkozások számára, hogy közzétegyék-e a 
jogszabály által előírt információkat, vagy tartózkodjanak attól. Ellenkezőleg, a javaslat kettős
kötelezettséget ír elő a vállalatok számára: egyrészt beszámolót kell készíteniük 
meghatározott szempontok alapján („tartsd be”); másrészt, ha egy vagy több kérdéssel 
kapcsolatban nem alkalmaznak politikát, arra magyarázatot kell adniuk („indokold”).
2.2. A javasolt főbb módosítások
Tekintettel számos technikai módosításra, amelyek alkalmasak arra, hogy hozzáigazítsák a 
javaslat szövegét az új számviteli irányelv tartalmához, az előadó úgy véli, hogy a jogszabály 
néhány szempontját tisztázni kell, hogy minden jogbizonytalanság elkerülhető legyen, és 
garantálni lehessen a rendelkezések egységes értelmezését. 
A beszámolóban említendő szempontok tekintetében egy új preambulumbekezdés javaslatot 
tesz azokra a fontosabb témákra, amelyekre utalni kell. Ennek megfelelően a 
környezetvédelmi információknak például tartalmazniuk kellene az üvegházhatású gázok 
kibocsátására, a levegőszennyezésre és a megújuló energiaforrások alkalmazására vonatkozó 
adatokat. A szociális és a foglalkoztatási kérdésekre vonatkozó utalásoknak többek között a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető egyezményeinek végrehajtására, a 
munkakörülményekre és a szociális párbeszédre vonatkozó információkat kellene 
tartalmazniuk. Az emberi jogokkal és a korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos 
információknak azonban legalább az emberi jogi sérelmek megelőzésére vonatkozó adatokat 
és a vállalat által az aktív és passzív korrupció leküzdése érdekében alkalmazott eszközöket 
kellene tartalmazniuk.
A jogszabályi előírás tisztázására irányuló célkitűzéssel összhangban néhány módosító 
indítvány pontosabban elutasítja a „kockázat” fogalmát. E tekintetben az előadó azt javasolja, 
hogy ezt a fogalmat a vállalkozások azon tevékenységével, működésével, termékeivel és 
kereskedelmi kapcsolataival kapcsolják össze, amelyek nagyobb mértékben gyakorolhatnak 
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káros hatást a beszámolóban említett területekre. 
Az előadó aggodalmát fejezi ki azon káros hatásokkal kapcsolatban, amelyeket a kockázatok 
közzététele a vállalkozások tevékenységére és jövőbeni fejlődésére gyakorolhat. Mivel 
különösen érzékeny információkról van szó, azok nyilvánosságra hozatala veszélyeztetheti a 
vállalatok üzleti stratégiáját és negatív hatással lehet a verseny dinamikájára. Emiatt az előadó 
azt javasolja, hogy az információk közzétételét korlátozzák a „főbb” kockázatokra, lehetővé 
téve egyúttal a vállalatok döntéshozó vagy felügyeleti szervezetei számára, hogy ne tegyék 
közzé a folyamatban lévő egyeztetések tárgyát képező kérdésekre vonatkozó információkat, 
amennyiben azok közzététele súlyosan sértené a vállalat érdekeit. 
Az előadó ellenzi a jelentéstételi kötelezettségnek az ellátási lánc tagjaira és az 
alvállalkozókra, illetve a teljes értékláncra történő esetleges kibővítését. A vizsgált javaslat 
valójában az első lépés a vállalati társadalmi felelősségvállalás megszigorítása felé vezető 
úton, és mint ilyen, arra kell korlátozódnia, hogy elsődleges kötelezettségeket vezessen be, 
amelyek adott esetben továbbfejleszthetők a későbbiekben, a bevezetett rendelkezések 
hatásainak előzetes elemzését követően. 
Az előadó azonban úgy véli, hogy lehetséges és kívánatos kiterjeszteni a rendelkezések 
hatályát az úgynevezett átvilágítási folyamatokra, amennyiben ezeket a társaság a 
közzéteendő szempontok vonatkozásában már alkalmazza. E célból a jelentéstervezet 
tartalmaz egy olyan módosítást, amely alapján a vállalatok, a beszámolóikban szereplő témák 
terén alkalmazott politikák leírásának keretében utalást tehetnek az átvilágítási eljárásokra, 
amennyiben vannak ilyenek.
Végül, az előadó egyetért a Bizottság döntésével, miszerint hozzájárul ahhoz, hogy a 
vállalatok a kért információk közzétételéhez rugalmasan alkalmazhassák a nemzeti, uniós és 
nemzetközi standardokat. Ezek után az előadó úgy véli, hogy az információk nagyobb 
mértékű összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében általános szabályként elő kell 
mozdítani néhány intézményesen elismert standard használatát. 
3. Összefoglaló megállapítások
Az Európai Tanács 2013. május 22-én, az adókikerülés és adócsalás elleni küzdelem 
keretében következtetéseiben felszólítással élt annak vonatkozásában, hogy mihamarabb el 
kell végezni „a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információk bizonyos 
nagyvállalatok és vállalatcsoportok általi közzétételéről szóló módosító irányelvre irányuló 
javaslat vizsgálatát”, amelyet „elsősorban azt a célt szem előtt tartva kell elvégezni, hogy a 
nagyvállalatok és a vállalatcsoportok országonként közöljék ezeket az információkat”.
Az előadó egyetért az állam- és kormányfők azon megállapításával, miszerint szigorúbb 
intézkedéseket kell bevezetni az adókikerülés, és mindenekelőtt a tőke harmadik országokba, 
ún. „adóparadicsomokba” való áttételének megakadályozása érdekében. E terület nagyobb 
mértékű átláthatósága ezenkívül növelheti a nagyvállalatok és a multinacionális vállalatok 
működésébe vetett fogyasztói bizalmat is. Ugyanígy, a befektetők rendelkezésére is több 
információ állna ahhoz, hogy elemezhessék a vállalatok gazdasági, politikai és reputációs 
kockázatait, vagy megtudják, hogy egy tevékenység mennyire stabil és mennyire jelent 
földrajzi szempontból diverzifikált üzleti portfóliót, így jobban reagálhassanak egy lehetséges 
gazdasági sokkra.
Az előadó úgy véli, hogy egy e területbe történő jogszabályi beavatkozás során figyelembe 
kell venni az ágazatok sokszínűségét és a vállalatok működését meghatározó ágazati 
jogszabályokat. Néhány jogszabály szerint például bizonyos információk az „államtitok” vagy 
„üzleti titok” kategóriájába tartozhatnak, ami jogbizonytalanságot eredményezhet az e 
területen működő európai vállalatok számára. Ugyanakkor az efféle, üzleti és gazdasági 
szempontból érzékeny információk (szerződésekkel, jövedelmezőséggel, eredménnyel, 
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vezetéssel kapcsolatos stratégiai információk) közzététele versenyhátrányt okozhat, vagy 
kétségbe vonhat harmadik országok költségvetési hatóságaival kötött szigorú 
megállapodásokat.
A fenti megfontolásokra tekintettel az előadó elkötelezett amellett, hogy az e jogalkotási 
javaslatban szereplő országonkénti beszámoló kérdését gondos és aprólékos megközelítéssel 
kell kezelni, amely segítségével szaporíthatók annak előnyei és semlegesíthetők a kockázatai. 
Ezért az előadó javasolja a számviteli szabályokról szóló 2013/34/EU irányelv 48. cikkének 
módosítását, és felkéri a Bizottságot, hogy a kormányok részére fizetett összegekre vonatkozó 
rendelkezések felülvizsgálata során vizsgálja meg a nagyvállalatokra és közérdeklődésre 
számot tartó jogalanyokra vonatkozó azon kötelezettség bevezetését, hogy évenként 
országonkénti beszámolót készítsenek mindazon tagállamban vagy harmadik országban, ahol 
tevékenységet folytatnak, amely beszámoló információkat tartalmaz az adózás utáni 
nyereségről vagy veszteségről, a nyereségadóról vagy veszteségről és a kapott állami 
támogatásokról.


